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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

   لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  الثمانوناالجتمــــــاع 

 2017/تشرين الثاني  نوفمبر 17إلى  13من   ،مونتريال
  

  حالة المساھمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف
  (ج))79/42(المقرر 

 
  تقرير من أمين الخزانة

  
المانحة  لبلداناالوثيقة الحالية معلومات عن حالة المساھمات اإلضافية، التي تعھدت بھا مجموعة من  تقدم .1

 .(ج)79/42رر ، عمال بالمقالمقصود منھا تقديم دعم البدء السريع لتنفيذ التخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون

يكي من دوالر أمر 3,233,878، استلم أمين الخزانة مبلغا وقدره 2017 أكتوبر/تشرين األول 11وحتى  .2
 قة.ھذه الوثيول بة بلدان. وترد قائمة المبالغ التي تعھدت بھا البلدان مع المدفوعات المستلمة في المرفق األسبع

 التوصيات

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .3

إلى الصندوق المتعدد األطراف ساھمات اإلضافية اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة الم  (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/53على النحو الوارد في الوثيقة 

 التي سددتھا دفوعاتموال 5غير العاملة بموجب المادة بلدان السبعة الاإلحاطة علما مع التقدير ب  (ب)
  روكربون؛تنفيذ التخفيض التدريجي للھيدروفلومن أجل يع لبدء السرالتقديم دعم 

لبدء دعم الالمستلمة المساھمات اإلضافية حالة باالستمرار في اإلبالغ عن نة امطالبة أمين الخز  (ج)
اع جتمالا إلىالسريع بشكل منفصل عن المساھمات المتعھد بھا األخرى للصندوق المتعدد األطراف 

  الثمانين.الحادي و
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 المرفق األول
 

 بلدا مانحا 17د األطراف من جانب المساھمات اإلضافية إلى الصندوق المتعد
 2017 أكتوبر/تشرين األول 11 حتى

  
  التوزيع حسب البلد الطرف

دوالرات الواليات 
 المتحدة

المبلغ المستلم  المبلغ بالعملة المحلية
بدوالرات الواليات 

 المتحدة

 الحالة

 المانحالبلد في انتظار االنتھاء من إعداد اتفاق    920,000AUD 1,014,604  أستراليا

 المانحالبلد في انتظار االنتھاء من إعداد اتفاق     1,300,000 كندا

 استالم المدفوعات300,000DKK 1,500,000 214,516 الدانمرك

 استالم المدفوعات230,000EUR 200,000 222,160 فنلندا

 في انتظار الرد    2,500,000 فرنسا

 في انتظار الرد    3,200,000 ألمانيا

 استالم المدفوعات190,000  190,000 آيرلندا

 استالم المدفوعات2,000,000  2,000,000 إيطاليا

 في انتظار الرد    4,800,000 اليابان
 استالم المدفوعات0EUR 35,200 39,199 لكسمبرغ(*)

 في انتظار الرد    730,000 ھولندا
 استالم المدفوعات110,000NZD 155,000 108,004 نيوزيلندا
 في انتظار الرد    380,000 النرويج

 في انتظار الرد    430,000 السويد

 استالم المدفوعات460,000  460,000 سويسرا

لبريطانيا العظمى  المملكة المتحدة
 وآيرلندا الشمالية

 سدادفي انتظار الالفاتورة،  تم إرسال    2,300,000

  الفاتورة، في انتظار السداد تم إرسال    7,000,000 الواليات المتحدة األمريكية

3,233,878  26,850,000المجموع

صلية (*)  إضافة إلى تعھدات البلدان الستة عشر األ
 

     


